
Міжнародний літній
табір на Кіпрі

В освітніх канікул на Кіпрі є
безліч переваг, не в останню
чергу через те, що
англійська мова тут є
повсякденною мовою
спілкування, і студенти
будуть занурені в
англійську, куди б вони не
вирушили.

Вивчення англійської мови в одній із найкращих
шкіл – Xenion Education

12-26 червня Для дітей віком 12-16 років



Переліт та трансфер
Проживання в пансіонаті й користування
всією інфраструктурою
3-разове харчування з різним щоденним
меню (враховуються дієтичні особливості
дитини) та обіди в ресторанах під час
екскурсій
40 уроків англійської (1 урок триває 45 хв.)
Усі навчальні матеріали: буклети, зошити та
ручки
2 екскурсії на цілий день, 4 – на пів дня та
вечірні
Додаткові розважальні заходи
Вступне, щотижневе та фінальне тестування 
Цілодобовий нагляд персоналу та охорона

До вартості пакета
входить: 

1 890 €



Перед початком занять студенти отримують
вітальний набір: підручники для занять, папку з
брошурою про Кіпр англійської мовою, блокнот,
ручку і т. д. Самі заняття проходять в інтенсивному
темпі: 40 уроків за 2 тижні. Також школа
забезпечує всіма навчальними матеріалами,
включаючи аудіовізуальні ресурси і спеціально
виготовлені буклети на основі загальновизнаних
підручників. У групах – не більше 14 студентів.
Навчають викладачі – носії англійської мови. До
програми включені всі 4 мовні навички: читання,
письмо, говоріння та аудіювання. 
Після закінчення навчання студенти отримають
підсумковий сертифікат, що підтверджує
відвідування уроків і досягнутий рівень здібностей.

Детальніше про те,
як це
відбуватиметься. 
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Уроки відбуваються в спеціалізованих
навчальних класах з інтерактивними дошками.
Також у школі є обладнані комп'ютерні класи, які
використовуються додатково. 
На території школи також є спортивні
майданчики та поля для зайняття спортом; кафе,
яке можна відвідати під час перерв, кінозал. 

Житимуть учні в пансіонаті XENION поруч зі
школою. На території для учнів також є басейн,
бібліотека, загальний зал, їдальня, зона для
настільних ігор і навчання та безкоштовний Wi-Fi.
Студенти будуть розміщені в тримісні або
чотиримісні кімнати. Також доступні 3*, 4*, 5*
готелі та вілли на вимогу. Пансіонат цілодобово
знаходиться під охороною. Персонал навчений
наданню першої допомоги. Також школа має лікаря
для невідкладної медичної допомоги. 
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Лімассол і Пафос

День у Waterworld, Айа-Напа

Айя-Напа

Мис Греко

Паралімні

Деріні

Каплиця Святого Іллі

Луна-парк, мінігольф

Тімбілдінгові ігри
Вечір караоке
Дискотека в Протарасі/Айя-Напи
Шоу талантів
Час на пляжі/у басейні
Диско-вечір 
Вечір кіно
Фітнес
Вечір вікторини
Вечір драми

2 екскурсії на цілий день 

Стародавній театр Курион та археологічні
розкопки, місце народження Афродіти,
гробниці королів, гавань Пафосу,
Середньовічний замок Пафосу, Мозаїка

Найбільший тематичний аквапарк Європи

4 екскурсії на пів дня 

Монастир Айя-Напи, музей моря «Таласс»

Національний парк Мис Греко, морські
печери, печера циклопів, затока Коннос

Міська площа, церква Святого Георгія,
традиційний будинок Паралімні

Культурний центр окупованої Фамагусти
(місто-привид), Фольклорний музей Деріні,
музей традиційних професій

2 вечірні екскурсії 

Панорамний вид на Протарас і Паралімні

Заходи: 

До програми
екскурсій
входять: 

 Усі екскурсії  та заходи
проходять у супроводі

англомовного гіда та
включені до вартості.
Щодня на учнів чекає

різноманітна та цікава
програма. 

Під час екскурсій учні
будуть переміщатися в

нових комфортних
автобусах із

кондиціонером.



Приклад розкладу
тижня: 

+380673399229
info@educat.ua

Це приблизна програма на один тиждень. Зразок розкладу для
другого тижня складений таким чином, щоб пройти всі узгоджені
уроки та екскурсії.

Остаточна програма буде узгоджена і відправлена до
прибуття. З будь-яких питань звертайтеся до нас

Груплідер буде на зв'язку з батьками та надсилати фото в
особистих повідомленнях. Тому ви будете завжди знати,
чим займається ваша дитина і як у неї справи. 

https://www.instagram.com/educat_study_abroad/
https://www.facebook.com/educat.com.ua
https://www.tiktok.com/@edu.cat

